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Factsheet voor stagiair ◆ Mediaredactiemedewerker

In de stagegids heb je al veel kunnen lezen over je

Voorbereiding

bpv-periode. In dit factsheet lees je meer over de stage-

Voor de eerste stage begint de voorbereiding direct aan

Je stagebegeleider komt twee keer op bezoek bij je stage-

periode, maar dan specifiek met informatie over je eigen

het begin van het tweede schooljaar. Tijdens de studieloop-

bedrijf. De vaste contactmomenten zijn

opleiding Mediaredactiemedewerker.

baan-begeleidingslessen krijg je uitleg over de stage, het

Een introductiegesprek, een aantal weken na de start
◆	

solliciteren en de eisen. De voorbereidingen voor de tweede

Leren in de praktijk
◆ Je bouwt een stevige en brede vakinhoudelijke basis op;
Tijdens je eerste stage (MR2) doe je redactionele werk◆	

stage – de stage in MR3 – begint voor de zomervakantie
tijdens de terugkomdagen.
Elke student zoekt zelfstandig naar een stageplaats via media-

zaamheden. Je produceert teksten, video’s, foto’s en

stages.nl, stagemarkt.nl en in een lijst van vacatures

social mediaberichten;

die MR-docenten bijhouden.

Tijdens de tweede stage (MR3) voer je altijd redactionele
◆	

van de stage;
Tussenbeoordeling en eindbeoordeling, in het tweede
◆	
deel van de stage.

Terugkomdagen
Tijdens iedere stageperiode zijn er minimaal vier terugkomdagen. De data worden vlak voor de start van de stage

werkzaamheden uit, zoals interviewen, teksten schrijven,

Tijdens de voorbereidingslessen krijg je les in de verschillende

gecommuniceerd en in de schoolagenda van de studenten

social media bijhouden;

onderdelen van solliciteren (zoeken, brief/mail schrijven, cv

gezet.

Je gaat creatief aan de slag en je kunt abstract denken.
◆	

maken en gesprek voeren). Het solliciteren doe je zelfstandig,
de docenten zijn er voor advies en coaching.

Tijdens de eerste stage in MR2 wordt tijdens de terug
komdagen het Keuzedeel Ondernemend gedrag besproken.

Wanneer

Als je geen stage kunt vinden dan kom je, zodra de stage

De opdrachten hiervoor worden tijdens de stage uitgevoerd.

Je loopt twee keer stage;

periode start, naar school om verplicht op plekken te

Ook worden terugkomdagen gebruikt om elkaars ervaringen

De eerste stageperiode vindt plaats van februari tot
◆	

solliciteren die je worden aangereikt.

te horen en te zoeken naar een tweede stage. Tijdens de

juli van het tweede jaar, tijdens perioden 2.3 en 2.4.
De tweede stageperiode is van augustus tot februari
◆	
van het derde jaar, tijdens perioden 3.1 en 3.2.

tweede stage krijg je tijdens de terugkomdagen uitleg over
Heb je zelf een stageadres gevonden? Dan is het belangrijk

het hbo, het werken aan een keuzedeel en het uitwisselen

dat het bedrijf een SBB-accreditatie heeft. Heeft het bedrijf

van ervaringen.

dat (nog) niet? Dan kan de stagebegeleider daarbij helpen.

Duur
◆ Elke stage duurt 20 weken. Dus in totaal loop je
40 weken stage bij twee verschillende bedrijven.

◆ Per week werk je gemiddeld 36 tot 40 uur per week.

Tijdens de stage
Binnen je bpv-bedrijf krijg je een vaste praktijkbegeleider.
Maar ook de opleiding blijft contact met je houden. Het
contact verloopt via mail, chat en telefonisch. Houd ook

Belangrijke momenten
M R2-stage start op dag 1 van periode 3 en is klaar
◆	
op de laatste dag voor studenten in periode 4.
M R3-stage start op dag 1 van periode 1 en eindigt
◆	
op de laatste dag van week 10 in periode 2.

je schoolmail in de gaten, zodat je geen berichten van de
opleiding en/of docenten mist.

Mediacollege Amsterdam

Worden wat je bent.

